
UCHWAŁA NR.....................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia...... 2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów 
w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 ) uchwala się, co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na obniżenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Gminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS 0000446991, zwanej dalej „ Spółką" 
z kwoty 3.570.000,00 zł ( słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) do 
kwoty 3.494.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 
tj. o kwotę 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych ).

§2
Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze umorzenia 
76 udziałów ( słownie: siedemdziesiąt sześć ) o wartości nominalnej 1.000 zł ( słownie : 
tysiąc złotych 00/100 ) każdy, stanowiących własność wspólnika Gminy Tarnowiec.

§3
Kapitał zakładowy Spółki po obniżeniu wskazanym w § 1 i § 2 będzie wynosił 
3.494.000,00 zł ( słownie : trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych ) 
i dzieli się na 3.494 równe udziały (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery ) 
o wartości nominalnej po 1.000 zł ( słownie : tysiąc złotych ) każdy.

§4
Udziały zostaną umorzone za zgodą Gminy Tarnowiec bez wynagrodzenia.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Uzasadnienie

Dla realizacji przez Gminę Tarnowiec celu publicznego jakim jest „Budowa Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu" GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o. 
dokonała podziału będącej w jej użytkowaniu wieczystym działki o nrewid. 741/4 (o pow. 
5.811 m2) na działkę o nr ewid. 741/16 ( o pow. 3.381 m2) i działkę o nrewid. 741/17 
( o pow. 2.430 m2), a następnie w dniu 14 lutego 2022 r. Spółka rozwiązała z Gminą 
Tarnowiec umowę wieczystego użytkowania w stosunku do działki IMfY! oraz dokonała 
nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Tarnowiec prawa własności posadowionych 
na tej działce budynku garażowego o wartości inwentarzowej 50.700 zł oraz wiaty 
stalowej o wartości inwentarzowej 718 zł.
Wartość działki 741/17 o pow. 2.430 m2 określono na kwotę 24.582 zł na podstawie aktu 
notarialnego Repertorium A numer 8329/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W konsekwencji w/w umowy doszło do uszczuplenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
76.000 zł. W kontekście powyższego zasadne jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 76 udziałów w ten 
sposób, że zmniejsza się liczbę udziałów z 3.570 do 3.494.
Kapitał zakładowy Spółki po obniżeniu będzie wynosił 3.494.000 zł i dzieli się na 3.494 
równe i niepodzielne udziały po 1.000 zł każdy.
Udziały zostaną umorzone za zgodą Gminy Tarnowiec bez wynagrodzenia.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit. g) ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu dotyczących, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez wójta.
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Gmin arnowiec


